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Abstract:
The main purpose of this
study is to explain the components of the
curriculum
for
job
empowerment
of
mentally retarded children. The applied
approach
is
qualitative
and
research
synthesis, which was done. The results of
this study showed that the general
objectives of teaching mentally retarded
children can be categorized into four
categories: the comprehensive development
of
mentally
retarded
children;
the
establishment
of
useful
and
effective
relationships with others; the acceptance of
social
responsibility;
the
economic
adequacy; and, consequently, the content of
the
curriculum
content
for
children
Subjective
mental
retardation
was
presented. Also, the results indicated that
only one teaching method cannot meet the
needs of the mentally retarded children in a
comprehensive manner, so teachers could
use different teaching methods and the
method of functional measurement with the
evaluation of effective reference criteria
could be considered as the most effective
method of evaluating the knowledge gained
by these children.
Keywords:
components of curriculum,
mentally
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job
empowerment.

هزف اصوی این ملالعه نبیین عناصر برنامۀ

چکیده

درسی برای نوانسنزسازی شغوی کودکان کمنوان ذهنی
 کیفی و از نوع سنتز پژوهی، رویکرد مورد استفاده.اسو
 نتایج این ملالعه نشان داد که اهزاف کوی آموزش.اسو
کودکان کمنوان ذهنی را مینوان در چ ار دسته؛ رشز
هسهتانبۀ کودکان کمنوان ذهنی؛ برقرار نسودن روابط مفیز
و مؤثر با دیگران؛ پذیرش مسئولیو اتتساعی؛ کفایو
اقتصادی نقسیم کرد؛ و بهنبع این اهزاف محتوای برنامۀ
درسی برای کودکان کمنوان ذهنی ارائه گردیز؛ هسچنین
نتایج نشان داد که یک روش نزریس نسینوانز توابگوی
 بنابراین،نیازهای هسهتانبۀ کودکان کمنوان ذهنی باشز
معوسان مینواننز از روشهای نزریس مختوف استفاده کننز
و روش سنجش عسوکردی هسراه با ارزشیابی مالک مرتع
مؤثرین روش ارزشیابی از آموختههای دانشآموزان کمنوان
.ذهنی مینوانز باشز
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مقزمه
با نوته به ویژگییهیای خیا

کودکیان کیم نیوان ذهنیی ،1ایین کودکیان بییه دلییل

محییزودیو ذهنییی و تسییسانی نیازمنییز راهکارهییای ویییژه ای در زمینییۀ آمییوزش
هسییتنز .بنییابراین ،نییزوین نییوع خاصییی از برنامییه هییا متناس ی

بییا نوانسنییزیهایشییان

امییری الزم و وییروری بییه نظییر میییرسییز و کسییک بییه آنییان بییا نوتییه بییه نوانسنییزی
هسکاران.)1395 ،
هییزف آمییوزش بییه اییین کودکییان ،آمییاده کییردن آنهییا بییرای زنییزگی اتتسییاعی و
فراگیییری م ییار هییای وییروری بییرای داشییتن یییک زنییزگی مسییتقل بییا کستییرین
وابسییتگی اسییو (نکییین ارسییالن و سییوتوکوو2007 ،2؛ واکییه و گییالواو و بریگییر،3
 .)2009بیشک یکیی از دغزغیههیایی کیه هسیواره ذهین کارشناسیان ،برنامیهرییزان و
متخصصییان نعویییم و نربیییو را بییه خییود معلییوف کییرده ،برنامییۀ آموزشییی مناس ی
برای رسیزن به این هزف بوده اسو.
امروزه در آموزشو پرورش ایین کودکیان ،نأکییز اصیوی بیر آمیوزشهیای کیاربردی،
بهویژه حرفیهآمیوزی 4اسیو

(شی رامی و متقییانی .)1377 ،حرفیهآمیوزی ،آمیوزش

مشییاغوی را در برمیییگیییرد کییه نیازمنییز کسیی

م ییار

عسوییی و هییمچنییین درک

درستی از مبانی نظری اینگونه م ار هاسو (ب راد.)1382 ،
به اعتقاد بسییاری از کارشناسیان از آنجیا کیه افیراد کیمنیوانی ذهنیی قیادر نیسیتنز در
نحصیییال  -نظییری شایسییتگی و موفقیییو بییه دسییو آورنییز ،برنامییههییای آموزشییی
آنهییا بایییز طییوری طراحییی شییود کییه اییین افییراد را بییرای نییوعی شییغل نربیییو کنییز
(شریفی تنزانی و غباری بناج 1394 ،؛ وادز و میوسوم و کوکو.)2004 ،5

1. Mentally Retarded Children
2. Tekinarslan & Sucuoglu
3. Watzke & Galvao & Brieger
)4. Vocational Education and Training (VET
5. Wadsworth & Milsom & Cocco
۳٤۸

Downloaded from cstp.khu.ac.ir at 13:13 +0330 on Sunday January 10th 2021

هایشییان از رسییالو هییای اصییوی نظییام آموزشییی در اییین بخییش اسییو (دهقییانی و
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با وتود اهسییو نوانسنزسیازی شیغوی کودکیان کیمنیوانذهنیی ،پیژوهشهیا نشیان از
عزم نحقق اهیزاف نیزوین شیزه در زمینیه شیغوی بیرای ایین کودکیان دارد (شی رامی
و متقیییانی1377 ،؛ بشییاورد1382 ،؛ بنییی اسییز1383 ،؛ هستییی1383 ،؛ ب ییراد1384 ،؛
هستییی عسوییزارلو و هسکییاران1391 ،؛ سیییف نراقییی و نییادری1395 ،؛ دهقییانی و
و توشیییی2012 ،4؛ پویییرون و بویییوم2015 ،5؛ انجیییال2015 ،6؛ لینتیییر و کیییام ین،7
 .)2017بییه طییوری کییه طبییق ملالعییۀ هستییی ( )1383حییزود  99درصییز
دانشآموختگان مراکز حرفیهآمیوزی وابسیته بیه سیازمان آمیوزشوپیرورش اسیتننایی
ش ر ن ران بیکارنز .همچنیین حسینی ( )1383گیزارش کیرده اسیو کیه فقیط پیانزده
درصز از دانیشآموختگیان مراکیز حرفیهآمیوزی سیازمان یادشیزه شیاغل هسیتنز کیه
 2/7درصز شغل میرنبط دارنیز؛  12/3درصیز آنهیا شیغل غییر میرنبط بیا نخصی
خود را دارنز.
کیوین 8و هسکیاران ( )2001اشیاره مییکننیز کیه اساسیا کوشیشهیای آموزشیی و
نوانبخشی در آمیادهسیازی دانیش آمیوزان بیا نیانوانی هوشیی بیرای زنیزگی بعیز از
مزرسیه ناکارآمیز بیودهانیز (کیوین و هسکیاران )2001 ،و بیزر سیاالن بیا نیازهیای
ویژه 9در شاخ

های م یم و نعییینکننیزه از هیمساالنشیان عقی نرنیز (فیویزمن،10

 (2004و بیزون کسی

م یار

الزم بیرای رقابیو بیا هسسیاالن عیادیشیان وارد

عرصه بیزر سیالی شیزهانیز (میک گیری .)2004 ،11در واقیع بیر اسیا

پیژوهش-

1. Burell & Talarico
2. Brolin
3. Bouck
4. Bouck, & Joshi
5. Pellerone & Bellomo
6. Angela
7. Lintner & Kumpiene
8. Cavin
9. Special Needs
10. Feldman
11. McGarry
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هسک یاران1395 ،؛ بییارل و نییاالریکو1؛ 1982؛ بییرولین1997 ،2؛ بییاک2004 ،3؛ بییاک
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های انجام شزه فاصوۀ زییادی مییان برنامیۀ درسیی دانیشآمیوزان کییم نییوان ذهنییی
و محییط واقعی کار وتود دارد (آول و کوج.)2009 ،1
بییا اییین وتییود امییروزه مییزار

مسییئولیو دارنییز نییا بییه ملالبییا

(خواسییته) دوران

بزرگسیالی دانیشآمییوزان خیود تامیۀ عسییل ب وشیاننز (بیاک .)2004 ،عییالوه بیر اییین
آمیوزش م یار هیای عسویی امیروزه در سیل ت یان از اهسییو فیوقالعیادهای در
حال مسیئوه اینجاسیو کیه در دهیه گذشیته رونیز انجیام پیژوهشهیا و نحقیقیا

در

زمینۀ نوانسنزسازی شغوی کودکان کیم نیوان ذهنیی سییر صیعودی بیه خیود گرفتیه و
ملالعییا

داخوییی حییاکی از اثییربخش نبییودن آمییوزش در زمینیۀ نوانسنزسییازی شییغوی

کودکییان کییم نییوان ذهنییی دارد (شیی رامی و متقیییانی1377 ،؛ ب ییراد1382 ،؛ حسیینی،
1383؛ هستیییی1383 ،؛ ب یییراد1384 ،؛ کیییوزه گیییر1387 ،؛ هستیییی عوسیییزارلو و
هسکاران1391 ،؛ شریفی تنزانی و غباری بناج.)1394 ،
هسچنییین هریییک از نحقیقییا

داخوییی و خییارتی از تنب یۀ و زاویییه خاصییی مسییئوه

نوانسنزسییازی شییغوی کودکییان کییم نییوان ذهنییی را مییورد بررسییی قییرار داده و کستییر
دیییزگاه واحییز و منسییجسی کییه در برگیرنییزه نسییام اهییزاف مییرنبط بییا نوانسنزسییازی
شییغوی کودکییان کییم نییوان ذهنییی باشییز ،وتییود دارد .از اییین رو ،نگارنییزگان سییعی
دارنییز نتییایج کویییه نحقیقییا
نرکییی

انجییام شییزه در اییین حییوزه را گییردآوری و وییسن

اییین نتییایج ،بییه یییک دیییزگاه واحییز و منسییجم از عناصییر برنامییه درسییی

(اهزاف ،محتوا ،روش نزریس و ارزشیابی) در کشورمان دسو پیزا کنز.
از این رو به نظر میی رسیز داشیتن ییک نصیویر کویی از عناصیر برنامیۀ درسیی بیرای
نوانسنزسازی شغوی کودکان کیم نیوان ذهنیی میورد نییاز اسیو؛ کیه در ایین پیژوهش
سعی در بررسی عناصیر برنامیۀ درسیی بیرای نوانسنزسیازی کودکیان کیمنیوان ذهنیی
با رویکرد سنتز پژوهی میشود؛ نیا بتیوان بیا سینتز پژوهیی بیه ییک دییزگاه واحیز و
منسجم از عناصر برنامه درسی در کشورمان دسو پیزا کرد.
1. Alwell& Cobb
۳٥۰
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آموزش کودکان کمنوانذهنی برخوردار اسو (ب راد.)1384 ،
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روششناسی پژوهش
ملالعۀ حاویر از لحیا هیزف از نیوع کیاربردی ،رویکیرد پیژوهش از نیوع کیفیی و
راهبیرد میورد اسیتفاده بییر اسیا

فرانرکیی

چیارچوجهییای نظیری و پیژوهشهییای

مییرنبط پیشییین اسییو .در پییژوهش حاوییر از روش سیینتز پژوهییی 1اسییتفاده شییزه
میییرود ،شییامل نرکی ی

ویژگیییهییا و عوامییل خییا

ادبیییا

نحقیییق اسییو .سیینتز

پژوهییی سییعی دارد نحقیقییانی را کییه پوشییش میییدهییز ،نحویییل کییرده و نعاروییا
موتییود در ادبیییا
مشخ

آن را حییل کنییز و مووییوعا

اصییوی را بییرای نحقیقییا

آینییزه

نسایز (هزگز و کوپر.)2009 ،2

تامعه ،نسونه و روش نسونهگیری
تامعییۀ آمییاری ملالعییۀ حاوییر از را ادبیییا

و متییون نخصصییی نحقیییق چییون

مقییاال  ،کتییاجهییا ،گییزارش طییر هییای پژوهشییی ،پای یاننامییههییا در مییورد اتییزا و
مؤلفییههییای برنامییۀ درسییی بییرای کودکییان کییمنییوان ذهنییی بییا در نظییر گییرفتن
نوانسنزسازی شغوی نشکیل دادنز.
بییهنبییع تامعییۀ آمییاری ،نسونییۀ آمییاری نحقیییق حاوییر را نقری ی

منییابع اصییوی اییین

رویکییرد کییه در منییابع پژوهشییی موتییود اسییو مییورد بررس یی و امعییان نظییر قییرار
گرفییو؛ در اییین پییژوهش از نحقیقییا

خییارتی و داخوییی در اییین حییوزه در تامعییه

و نسونۀ آماری اسیتفاده شیزه اسیو .پایگیاههیای اطالعیانی کیه ایین ملالعیه از آنهیا
انتخییاج شییز شییامل اریییک ،3سییاینس دایرکییو ،4گوگییل اسییکوالر ،5نییور مگییز ،ا
آی دی ،مگ ایران و پرنال تامع عووم انسانی بود.
1. The research synthesis
2. Hedges & Cooper
3. Eric
4. Science Direct
5. Google Scholar
۳٥۱
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اسییو .سیینتز پژوهییی کییه در برخییی مییوارد معییادل فییرا نحویییل کیفییی نیییز بییه کییار

دو فصونامۀ نظریه و عسل در برنامۀ درسی ،شساره  ،15سال هشتم ،ب ار و نابستان 1399

کویز واژههیای بیه کیار بیرده شیامل کودکیان کیمنیوان ذهنیی( Mentally Retarded

 ،)Childrenنوانسنزسییییازی شییییغوی( ،)Job Empowermentبرنامییییۀ درسییییی
( ،)Curriculumعناصییییر برنامییییۀ درسییییی( )Curriculum Elementsشییییامل
 ،)Objectives,محتیییییییوا ( ،)Contentراهبردهیییییییای

اهیییییییزاف (Goals

نیییزریس( ،)Teaching Strategiesارزشییییابی( )Evaluationبیییود .در مجسیییوع
گرفو.
ابزار گردآوری اطالعا
در پییژوهش حاوییر بییرای فییراهم آوردن اطالعییا

مییورد نیییاز ،از فییرم کییاربر

طراحیییشییزه نوسییط محققییان بییرای گییزارش و ثبییو اطالعییا
استفاده گردیز .این ابزار بیا نوتیه بیه اطالعیا
سییه بخییش اطالعییا

پییژوهشهییای اولیییه

میورد نییاز از پیژوهشهیای اولییه از

کتییاجشییناختی ،اطالعییا

روششییناختی و اطالعییا

الزم

برای یافتهها ن یه شز .در بعیز کتیاجشیناختی اطالعیانی چیون عنیوان کیار ،نیوع اثیر،
نویسنزه ،محیل و نیاریخ چیا

و مقلیع نیزارک دییزه شیز .از لحیا روششیناختی

فضاهایی برای ثبیو اطالعیانی چیون ویژگییهیای نسونیه و روشهیای نسونیهگییری،
اطالعییا

ابییزار ،نییوع روش نحقیییق و روشهییای نحویییل و در بخییش یافتییهه یا بییه

ثبو موارد مرنبط با اهزاف نحقیق پرداخته شز.
نجزیهونحویل دادهها
برای نجزیهو نحویل دادهها بیا نوتیه بیه ماهییو سیؤالهیای پیژوهش از روش کیفیی
از نییوع سیینتز پژوهییی بییرای برداشییو از نتییایج نجزیییهو نحویییل اسییناد پژوهشییی و
ادبییا

نظیری ب ییره گرفتیه شیز .ت ییو نحوییل یافتیههییا از الگیوی شیش مرحوییهای

سنتز پژوهی روبیرنس (بیه نقیل از میارش )1387 ،اسیتفاده شیزه کیه ایین مراحیل در
شکل  ،1قابلمشاهزه اسو.

۳٥۲

Downloaded from cstp.khu.ac.ir at 13:13 +0330 on Sunday January 10th 2021

 63مقاله و پایاننامه و کتیاج بیا نوتیه بیه میالک هیای پیژوهش میورد بررسیی قیرار

تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کمتوان ذهنی...

یافتهها
پرسش  .1یافتههای پژوهشیی ،اهیزاف برنامیۀ درسیی بیرای کودکیان کیمنیوان ذهنیی
با در نظر گرفتن نوانسنزسازی شغوی را چگونه نبیین میکنز؟
با نوته به ملالعیا

گذشیته بیا روش سینتز پژوهیی ،اهیزاف کویی آمیوزش کودکیان

کم نیوان ذهنیی را میی نیوان در چ یار دسیته  )1رشیز هسیهتانبیۀ کودکیان کیمنیوان
ذهن یی؛  )2برقییرار نسییودن روابییط مفی یز و مییؤثر بییا دیگییران؛  )3پییذیرش مسییئولیو
اتتساعی؛  )4کفایو اقتصادی ارائه داد.

۳٥۳
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شکل  .1الگوی شش مرحوهای سنتز پژوهی روبرنس (به نقل از مارش)1387 ،

دو فصونامۀ نظریه و عسل در برنامۀ درسی ،شساره  ،15سال هشتم ،ب ار و نابستان 1399

تییزول  .1سیینتز پژوهییی حاصییل از اهییزاف برنامییه درس یی بییرای کودکییان کییمنییوان
ذهنی با در نظر گرفتن نوانسنزسازی شغوی

بنییییان)2018( ،1؛ گییییاردنر)2017( ،2؛

شیییناخو محییییط و

انجسییین نیییزوین برنامیییه درسیییی،3

سییاختن چ ییارچوج

()2011؛ انجسیین نییانوانیهییای هوشییی و

دانیییییش در ذهییییین

رشییزی آمریکییا ،نرتسییه بییه پییژوه و

کیییودک کیییمنیییوان

دالوریان.)1395( ،

ذهنی

بنییییان)2018( ،؛ کییییازدین)2017( ،4؛
گییییاردنر)2017( ،؛ انجسیییین نییییزوین
برنامییییه درسییییی)2011( ،؛ انجسیییین
نییانوانیهییای هوشییی و رشییزی آمریکییا،
نرتسییه بییه پییژوه و دالوریییان)1395( ،؛
لورن ،دپویر و هیاروی نرتسیه بیه پیژوه

دسیییتیابی بیییه رشیییز
فیییردی بیییر اسیییا

رشیز هسییهتانبیۀ

نفییاو هییای انفییرادی

کودک

هر دانشآموز

و حسین خانزاده.)1391( ،
گییییاردنر)2017( ،؛

رشیییز هسیییهتانبیییه

بنییییان)2018( ،؛

انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛

شخصییییو کودکیییان

منگییییال)2009( ،5؛ لییییورن ،دپوییییر و

ازتسوییییه پییییرورش

هییاروی نرتسییه بییه پییژوه و حسییین

عییییییز نفییییییس،

خانزاده.)1391( ،

اعتسادبییییهنفییییس و
1. Brennan
2. Gardner
3. Curriculum Development Council
4. Kazdin
5. Mangal

۳٥٤
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گیییزینش ،پیییاالیش و سیییازماندهیییی
ملالعا

چییارچوج ادراکییی و
متناسیی سییاختن آن
بییا اطالعییا حاصییل
از نحقیق

پییییییییردازش و
نرکی ی و نفسیییر
در قالیییییییی ی
فیییراوردههیییای
موسو

تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کمتوان ذهنی...

گیییزینش ،پیییاالیش و سیییازماندهیییی
ملالعا

چییارچوج ادراکییی و
متناسیی سییاختن آن
بییا اطالعییا حاصییل
از نحقیق

پییییییییردازش و
نرکی ی و نفسیییر
در قالیییییییی ی
فیییراوردههیییای
موسو

انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛
هایاکیییییاوا و کوبایاشیییییی)2011( ،1؛
انجسیین نییانوانیهییای هوشییی و رشییزی
آمریکییا ،نرتسییه بییه پییژوه و دالوریییان،

فراهم سیازی آمیوزش
ادراکی –حرکتی

(.)1395
انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛
هایاکاوا و کوبایاشی)2011( ،

نشویق دانیش آمیوزان
به انجام فعالییو هیای
تسسی و نفریحی.

مونیییو گیییومری)2013( ،2؛ منگیییال،
()2009؛ نی ییییییار  3و هسکییییییاران،
()2002؛ بییییرودی و میوییییز،)1997( ،4

شییکوفایی نوانییاییهییا

انجسیین نییانوانیهییای هوشییی و رشییزی

و اسیییییییییتعزادهای

آمریکییا ،نرتسییه بییه پییژوه و دالوریییان،

کودکان

()1395؛ لییورن ،دپوییر و هییاروی نرتسییه
به پژوه و حسین خانزاده.)1391( ،
کییوک 5و هسکییاران)2015( ،؛ بییاکر 6و

ییییادگیری و کسییی

هسکیییاران)2014( ،؛ منگیییال)2009( ،؛

م ییییییار هییییییای
1. Hayakawa & Kobayashi
2. Montgomery
3. Neihart
4. Brody & Mills
5. Cook
6. Baker
۳٥٥
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خودپنزاری منبو

دو فصونامۀ نظریه و عسل در برنامۀ درسی ،شساره  ،15سال هشتم ،ب ار و نابستان 1399

کینییگ و هسکییاران)2000( ،1؛ آبینییزر2

ویییییروری بیییییرای

و هسکیییییییاران)1998( ،؛ انجسییییییین

خودیییاری ،3زنییزگی

نییانوانیهییای هوشییی و رشییزی آمریکییا،

مسیییتقل و میییزیریو

نرتسییه بییه پییژوه و دالوریییان)1395( ،؛

مناسیییی

زنییییزگی

لورن ،دپویر و هیاروی نرتسیه بیه پیژوه

آینزه

و حسین خانزاده.)1391( ،

کیییرک و تانسییون)2013( ،4؛ منگییال،
()2009؛ لیورن ،دپویر و هیاروی نرتسیه
به پژوه و حسین خانزاده.)1391( ،

درک و پیییییییذیرش
نسییام نارسییاییهییا و
محییییزودیوهییییای
کودکان

انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛
دی بییوار 5و هسکییاران ()2011؛ لییورن،

رشییز نگییرش منبییو

دپوییر و هییاروی نرتسییه بییه پییژوه و

نسبو به یادگیری

حسین خانزاده (.)1391
انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛
دمیرل)2010( ،6؛ باک)2004( ،

رشییز ذهیین پویییا و
تسییییییییییتجوگر و
نشویق دانیش آمیوزان

1. King
2. Ainbinder
3. Self-help
4. Kirk & Johnson
5. De Boer
6. Demirel
۳٥٦
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گیییزینش ،پیییاالیش و سیییازماندهیییی
ملالعا

چییارچوج ادراکییی و
متناسیی سییاختن آن
بییا اطالعییا حاصییل
از نحقیق

پییییییییردازش و
نرکی ی و نفسیییر
در قالیییییییی ی
فیییراوردههیییای
موسو

تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کمتوان ذهنی...

گیییزینش ،پیییاالیش و سیییازماندهیییی
ملالعا

چییارچوج ادراکییی و
متناسیی سییاختن آن
بییا اطالعییا حاصییل
از نحقیق

پییییییییردازش و
نرکی ی و نفسیییر
در قالیییییییی ی
فیییراوردههیییای
موسو

قضاو
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بییه نفکییر مسییتقل و
منلقی.

کسیییی  ،نعسیییییم و
کییییاربرد دانییییش و
م ار هیا در زنیزگی
روزمیییره و آمیییوزش
انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛

عیییاد هیییای نفکیییر

دمیرل)2010( ،؛ باک)2004( ،؛

منلقییییی در هسییییه

لورن ،دپویر و هیاروی نرتسیه بیه پیژوه

مؤلفییییههییییای آن از

و حسین خانزاده.)1391( ،

قبییییییل مشیییییاهزه،
گییییردآوری میییینظم
اطالعیییا  ،نحوییییل،
نرکیییی  ،اسیییتنتاج و
آموزش.
رشییز م ییار هییای
ملالعییییه ،نگییییرش
منبییو بییه ملالعییه و

گییییاردنر)2017( ،؛ انجسیییین نییییزوین

عییاد هییای ملالعییه

برنامه درسی)2011( ،

خیییییییییییییوج در
دانییشآمییوزان بییرای
خودآمیییییییییوزی و
ملالعه بیشتر

۳٥۷
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گیییزینش ،پیییاالیش و سیییازماندهیییی
ملالعا

کییین)2011( ،1؛ کییونی 2و هسکییاران،
()2010؛ آکرسیییون)2007( ،3؛ کییییتس
و دان)2004( ،4؛ آران 5و هسکییییییاران،
()2002؛ وهییییییایسر و اسییییییوارنز،6
()1998؛ لییورن ،دپوییر و هییاروی نرتسییه
به پژوه و حسین خانزاده.)1391( ،

آمییییوزش م ییییار
نصیییییسیمگییییییری؛
م ییار

حییل مسییئوه؛

م یییار

اسیییتزالل؛

م ییار هییای اسییتفاده
از اوقیییا

فراغیییو؛

م ییییییار هییییییای
نحصیوی
رشییز نوانییایی بیییان

انیییوایس)2018( ،7؛ انجسییین نیییزوین

نفکییییییییییییرا

و

برنامیییه درسیییی)2011( ،؛ اسیییادوک 8و

احساسیییییییییا

در

هسکاران.)2007( ،

دانیییییشآمیییییوزان
بهصور

کالمی.

برقیییرار نسیییودن
روابیییط مفییییز و

رشییز نوانییایی بیییان
پینگییییل)2013( ،9؛ انجسیییین نییییزوین

نفکییییییییییییرا

و

برنامه درسی.)2011( ،

احساسیییییییییا

در

مؤثر با دیگران

دانیییییشآمیییییوزان
1. Keen
2. Cote
3. Ackerson
4. Crites & Dunn
5. Agran
6. Wehmeyer & Schwartz
7. Entwisle
8. Schalock
9. Pringle
۳٥۸
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انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛

چییارچوج ادراکییی و
متناسیی سییاختن آن
بییا اطالعییا حاصییل
از نحقیق

پییییییییردازش و
نرکی ی و نفسیییر
در قالیییییییی ی
فیییراوردههیییای
موسو

تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کمتوان ذهنی...

گیییزینش ،پیییاالیش و سیییازماندهیییی
ملالعا

چییارچوج ادراکییی و
متناسیی سییاختن آن
بییا اطالعییا حاصییل
از نحقیق

پییییییییردازش و
نرکی ی و نفسیییر
در قالیییییییی ی
فیییراوردههیییای
موسو
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بیییییییهصیییییییور
غیرکالمی.
پینگییل)2013( ،؛ انجسیین نییزوین برنامییه
درسییی ،)2011( ،برونییل 1و هسکییاران،

کسیی

()2010؛ م ییییان)1991( ،2؛ لییییورمن،

اتتسییاعی ،یییادگیری

دپوییر و هییاروی نرتسییه بییه پییژوه و

دوسیییییوییییییابی و

حسین خانزاده.)1391( ،

هسکاری با دیگران.

پینگییل)2013( ،؛ انجسیین نییزوین برنامییه
درسییییی)2011( ،؛ لییییورمن ،دپوییییر و
هییاروی نرتسییه بییه پییژوه و حسییین
خانزاده ،)1391( ،کوزهگر.)1387( ،

م ییار هییای

نعسیییییم محتییییوای
یییادگیری بییه محیییط
زنزگی.

پییییییییییذیرش
مسیییییییییئولیو
اتتساعی

پینگییل)2013( ،؛ انجسیین نییزوین برنامییه
درسیییی)2011( ،؛ برونیییل و هسکیییاران،

ایفای نقشیی ملویوج

()2010؛ م ییان)1991( ،؛ لییورمن ،دپوییر

در تامعییه ،بییهعنییوان

و هییاروی نرتسییه بییه پییژوه و حسییین

ش رونز شایسته.

خانزاده.)1391( ،
م ییار هییای

انییییوایس)2018( ،؛ پینگییییل)2013( ،؛

کسیی

برونیییل و هسکیییاران)2010( ،؛ منگیییال،

اتتسییاعی  -هیجییانی

()2009؛ م ییان)1991( ،؛ لییورمن ،دپوییر

وییروری و مشییارکو

و هییاروی نرتسییه بییه پییژوه و حسییین

میییؤثر در مزرسیییه و
1. Brownell
2. Mehan
۳٥۹
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گیییزینش ،پیییاالیش و سیییازماندهیییی
ملالعا

چییارچوج ادراکییی و
متناسیی سییاختن آن
بییا اطالعییا حاصییل
از نحقیق

خانزاده)1391( ،؛ کوزهگر.)1387( ،

خانه

انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛
برونیییل و هسکیییاران)2010( ،؛ م یییان،
()1991؛ لییییورمن ،دپوییییر و هییییاروی
نرتسییه بییه پییژوه و حسییین خییانزاده،
()1391؛ کوزهگر.)1387( ،

اتتسییاعی و اخالقییی
و رشیییییز حیییییس
مسیییئولیوپیییذیری،
احتییییرام و نحسییییل
دییییزگاههیییا ،عقاییییز
دیگران.

انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛
نامسیییییون)2006( ،1؛

ارزشهیییای
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انییییوایس)2018( ،؛ پینگییییل)2013( ،؛

کسییی

پییییییییردازش و
نرکی ی و نفسیییر
در قالیییییییی ی
فیییراوردههیییای
موسو

کیییییوکر و

شاپسیی ی ار)2002( ،2؛ م ییییان)1991( ،؛
کوزهگر.)1387( ،

درک ماهیییییییییییو
وابسییته بییه هییم افییراد
و محیط اطراف

منگییییال)2009( ،؛ نامسییییون)2006( ،؛
انجسیین نییانوانیهییای هوشییی و رشییزی

سیییازگاری کودکیییان

آمریکییا ،نرتسییه بییه پییژوه و دالوریییان،

با خود و محیط

()1395؛ کوزهگر.)1387( ،
انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛

نشویق دانیش آمیوزان

نامسیییون)2006( ،؛ کیییوکر و شاپسیی ار،

به مشیارکو فعیال در

()2002؛ م یییان)1991( ،؛ کیییوزهگیییر،

انییواع فعالیییوهییای

()1387؛

گوناگون

انییییوایس)2018( ،؛ پینگییییل)2013( ،؛

ایجییاد بییینش نسییبو

هییییزفهییییای

1. Thompson
2. Corker & Shakespeare
۳٦۰
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انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛

بییه آینییزه بییهویییژه

مرنبط بیا کفاییو

گیییالو و گاویییزیا)2006( 1؛ کییوزهگییر،

موویییوع اسیییتخزام

اقتصادی

()1387

برای کودکان.
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گیییزینش ،پیییاالیش و سیییازماندهیییی
ملالعا

چییارچوج ادراکییی و
متناسیی سییاختن آن
بییا اطالعییا حاصییل
از نحقیق

پییییییییردازش و
نرکی ی و نفسیییر
در قالیییییییی ی
فیییراوردههیییای
موسو

انییییوایس)2018( ،؛ پینگییییل)2013( ،؛
انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛

خودکفایی اقتصادی

کوزهگر.)1387( ،
انییییوایس)2018( ،؛ پینگییییل)2013( ،؛
انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛
نامسییون)2006( ،؛ کییوکر و شاپسیی ار،
()2002؛ م یییان)1991( ،؛ کیییوزهگیییر،
()1387؛

آمییییییادهسییییییازی
دانیییشآمیییوزان بیییا
نیازهییای ویییژه بییرای
زنیییزگی و کیییارکرد
مسییییتقل در خانییییه،
محوه و تامعه
کسیییک بیییه آنیییان در

منگییییال)2009( ،؛ انییییوایس)2018( ،؛

دریافیییو راهنسیییایی

پینگل)2013( ،؛ کوزهگر.)1387( ،

آموزشیییی ،فیییردی و
حرفهای مناس
رشییز م ییار هییای

انییییوایس)2018( ،؛ پینگییییل)2013( ،؛

کاری ،نگیرش منبیو

انجسیین نییزوین برنامییه درسییی)2011( ،؛

به کیار و عیاد هیای

کوزهگر.)1387( ،

کییییاری خییییوج در
دانیییشآمیییوزان بیییا
1. Giallo & Gavidia‐Payne
۳٦۱
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گیییزینش ،پیییاالیش و سیییازماندهیییی
ملالعا

چییارچوج ادراکییی و
متناسیی سییاختن آن
بییا اطالعییا حاصییل
از نحقیق

پییییییییردازش و
نرکی ی و نفسیییر
در قالیییییییی ی
فیییراوردههیییای
موسو

نیازهییای ویییژه بییرای
کسک به آنیان ت یو
انییییوایس)2018( ،؛ پینگییییل)2013( ،؛

گییذر موفقیییوآمیییز از

منگییییال)2009( ،؛ نامسییییون)2006( ،؛

مزرسییه بییه تامعییه و

گییییالو و گاوییییزیا)2006( ،؛ انجسییین

فراهم سیازی آمیوزش

نییانوانیهییای هوشییی و رشییزی آمریکییا،

حرفییییهای ت ییییو

نرتسییه بییه پییژوه و دالوریییان)1395( ،؛

سییازگار شییزن افییراد

کوزهگر.)1387( ،

بییا نیازهییای ویییژه بییا
دنیای کار
کسیییییییک بیییییییه
دانیییشآمیییوزان بیییا

پینگییل)2013( ،؛ انجسیین نییزوین برنامییه
درسی)2011( ،

نیازهییای ویییژه بییرای
دسییتیابی بییه اسییتقالل
در حیییییز نیییییوان و
نبزیلشیزن بیه عضیو
مولز تامعه

گیوسییون و هسکییاران)2017( ،1؛ کییانال
مییییالون و شییییافر)2017( ،2؛ تییییان،3
()2016؛ بیییییییولس و هسکیییییییاران،4

آموزش م یار هیای
تسووتوی شغل.
1. Gilson
2. Cannella-Malone & Schaefer
3. Jain
4. Boles

۳٦۲
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حرفهآموزی و کار
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گیییزینش ،پیییاالیش و سیییازماندهیییی
ملالعا

چییارچوج ادراکییی و
متناسیی سییاختن آن
بییا اطالعییا حاصییل
از نحقیق

پییییییییردازش و
نرکی ی و نفسیییر
در قالیییییییی ی
فیییراوردههیییای
موسو

(.)2011
گیوسیییون و هسکیییاران)2017( ،؛ کیییانال
مییییالون و شییییفر)2017( ،؛ گییییاردنر،

ایجییاد نگییرش منبییو

()2017؛ تیییییان)2016( ،؛ بیییییولس و

نسبو به شغل.

هسکیییاران)2016( ،؛ انجسییین نیییزوین
برنامه درسی.)2011( ،

پرسش  .2یافتههای پژوهشی ،محتیوای برنامیۀ درسیی بیرای کودکیان کیمنیوان ذهنیی
با در نظر گرفتن نوانسنزسازی شغوی را چگونه نبیین میکنز؟
عنصر دوم در الگوی برنامیۀ درسیی ،عنصیر محتواسیو .محتیوا باییز بیرای مخاطبیان
برنامۀ درسی معنی دار باشز و با نوتیه بیه نجیارج مختویف دانیشآمیوزان کیه ناشیی
از محیییط زنییزگی آنهاسییو ب تییر اسییو بییه معوسییان و دانییشآمییوزان در انتخییاج
محتییوا آزادی عسییل داده شییود؛ یعنییی بتواننییز از میییان انییواع مختوییف محتییوا کییه در
اختیارشییان قییرار میییگیییرد دسییو بییه انتخییاج بزننییز .انتخییاج محتییوا یکییی از
مالحظا

اساسی در برنامۀ درسیی اسیو .بیا نوتیه بیه ایین کیه اهیزاف بیه خیودی

خییود قابییل نحقییق نیسییتنز ،مگییر در قییالبی قییرار گیرنییز ،اییین قالیی

م ییم هسییان

محتواسو ،بنابراین محتوا بیهعنیوان م یمنیرین وسییوه در ت یو رسییزن بیه اهیزاف
برنامههای درسی به شسار میآیز.

۳٦۳
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()2016؛ انجسیین نییزوین برنامییه درسییی،
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معهذا محتوای برنامههیای درسیی بیرای کودکیان کیمنیوان ذهنیی بیا در نظیر گیرفتن
نوانسنزسییازی شییغوی در راسییتای اهییزاف نعیییینشییزه در پرسییش قبییل بایییز دارای
ویژگیهایی باشز
محتوای نظری و عسوی برای دانشآمیوزان کیمنیوان ذهنیی طیوری نیزوین گیردد کیه
دانییشآمییوزان نسییبو بییه مح ییط زنییزگی شییناخو تییامع داشییته باشیینز؛ در نییزوین
م ییار

حییلمسییئوه؛ م ییار

اسییتزالل؛ م ییار هییای اسییتفاده از اوقییا

فراغییو؛

م ییار هییای نحصیییوی و رشییز نگییرش و م ییار هییای ملالعییه هسچنییین رشییز
هسییهتانب یۀ شخص ییو کییودک ازتسوییه پییرورش عییز نفییس و خودپنییزاری منبییو
مزنظر قرار گییرد نیا در ن اییو باعی

شیکوفایی نوانیاییهیا و اسیتعزادهای کودکیان

و رشییز نگییرش منبییو نسییبو بییه یییادگیری کودکییان و بییه رشییز ذهیین پویییا و
تسییتجوگر و نفکییر مسییتقل و قضییاو

منلق یی بینجامییز ،هسچنییین محتییوا طییوری

باشز که نفاو هیای فیردی دانیشآمیوزان را میزنظر قیرار داده و آمیوزش ادراکیی –
حرکتیی ،فعالی یوهییای تسییسی و نفریح یی را مییزنظر قییرار دهییز؛ هسچنییین محتییوای
درسی بیرای کودکیان کیمنیوان ذهنیی طیوری طراحیی گیردد کیه باعی
کسی

ییادگیری و

م ییار هییای وییروری بییرای خودییاری ،زنییزگی مسییتقل و مییزیریو مناسی

زنییزگی آینییزه و درک و پییذیرش نسییام نارسییاییهییا و محییزودیوهییای کودکییان
بشییود؛ هسچنییین محتییوای آموزش یی بییرای کودکییان کییمنییوان ذهن یی طییوری نییزوین
گییردد کییه بییه کس ی  ،نعس ییم و کییاربرد دانییش و م ییار هییا در زنییزگی روزمییره و
آمییوزش عییاد هییای نفکییر منلقییی در هسییه مؤلفییههییای آن از قبیییل مشییاهزه،
گردآوری منظم اطالعا  ،نحویل ،نرکی  ،استنتاج و آموزش بینجامز.
هییم چنییین محتییوای نظییری و عسوییی بییرای دانییشآمییوزان کییمنییوان ذهن یی طییوری
نییزوین گییردد کییه بییه رشییز نوانییایی بی یان نفکییرا
بهصور

و احساسییا

در دانییشآمییوزان

کالمیی و غیرکالمیی بینجامیز و م یار هیای اتتسیاعی -هیجیانی ،دوسیو

ی یابی و هسکییاری و مشییارکو مییؤثر در مزرسییه و خانییه را گسییترش دهییز؛ هسچنییین

۳٦٤
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محتییوای آموزش یی بییرای کودکییان کییمنییوان ذهن یی آمییوزش م ییار

نصییسیمگی یری؛
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محتوای نزوینشیزه بیا محییط زنیزگی کیودک ارنبیا داشیته باشیز؛ و باعی

ایفیای

نقش یی ملوییوج در تامعییه ،بییهعنییوان ش ی رونز شایسییته بینجامییز ،هسچنییین محتییوای
آموزش یی بییرای کودکییان کییمنییوان ذهن یی ارزشهییای اتتسییاعی و اخالق یی و رشییز
حس مسئولیوپذیری ،احتیرام و نحسیل دییزگاههیا ،عقاییز و سیبک زنیزگی دیگیران
آینزه شغل؛ آمادهسیازی کودکیان بیرای زنیزگی و کیارکرد مسیتقل در خانیه ،محویه و
تامعییه و در نتیجییه افییزایش سییازگاری کودکییان بییا دنیییای کییار ،افییزایش اسییتقالل
دانشآموز و نبزیل آن به عضو مولز تامعه و افزایش م ار

فنی شود.

پرسییش  .3یافتییههییای پژوهشییی ،راهبردهییای نییزریس برنامییۀ درسییی بییرای کودکییان
کمنوان ذهنی با نأکیز بر نوانسنزسازی شغوی را چگونه نبیین میکنز؟
روشهییای آمییوزش و ارائییه پاسییخ ،یکییی دیگییر از ابعییاد اساسییی برنامۀدرسییی را
نشییکیل میییدهییز .بییه نظییر آیزنییر )1994( 1بایییز بییه اییین نکتییه نوتییه شییود کییه
دانشآمیوزان از راههیای گونیاگونی ییاد مییگیرنیز .لیذا روشهیای نیزریس بایسیتی
متنوع و در عین حال متناسی

باشیز .هسچنیین معویم نباییز بیرای ارائیه آموختیههیای

دانش آمیوزان بیه ییک ییا چنیز روش معسیول بسینزه نساییز ،بوکیه بیه دانیشآمیوزان
فرصو دهز نا آموختههای خود را از طرق مختوفی ارائه دهنز.
نییوع هییزف و ماهیییو محتییوا از تسوییه عییواموی اسییو کییه در انتخییاج روشهییای
نییزریس نق یش مییؤثری دارد (لییویی و شییی .)2007 ،2اگرچییه در انتخییاج روشهییای
نزریس بایز امکانا

و واقعییوهیای موتیود را در نظیر داشیو؛ امیا ارنقیای کیفییو

آموزش ،ب بیود برنامیۀ درسیی ،هسچنیین نغیییر نظیام آموزشیی در آمیوزش رسیسی و
غیررسسی مسیتوزم آن اسیو کیه در انتخیاج روشهیای نیزریس ،هیزفهیای برنامیۀ
درسی ،محور اصوی نصسیمگیری باشز.

1. Eisner
2. Liu & Shi
۳٦٥
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را نوسییعه دهییز؛ و باع ی

ایجییاد م ییار هییای شییغوی و بی ینش و نگییرش نسییبو بییه
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از آنجییایی کییه نفییاو هییای درون فییردی و میییان فییردی در دانییشآمییوزان کییمنییوان
ذهنییی بسیییار زیییاد اسییو ،در نتیجییه یییک روش نییزریس نسییینوانییز توابگییوی
نیازهای هسیهتانبیۀ آن هیا باشیز؛ بنیابراین ،معویم باییز انیواع روشهیا را بیا یکیزیگر
نرکی ی

کنییز و روشهییای متناس ی

را بییه کییار گیییرد .بییه سییخن دیگییر ،روشهییای

نزریس برای آموزش دانشآموزان کیم نیوان ذهنیی باییز کیامال متنیوع بیوده و نسیبو
(کانل.)2006 ،1
روش های گونیاگونی بیرای نیزریس بیه دانیشآمیوزان بیا کیمنیوانی ذهنیی در منیابع
معتبییر وتییود دارد .در اییین ملالعییه بییا اسییتفاده از سیینتز پژوهییی شییش مییورد از
رایییجنییرین آنهییا بییا عنییوان روش نحویییل نکویییف؛ روش داربسییتی ،روش آمییوزش
میینظم؛ روش آمییوزش کییارکردی ،نییزریس نوسییط هسسییاالن؛ و نییزریس دو تانبییه
ارائییه شییزه اسییو کییه نییأثیر اییین روشهییا در ملالعییا

گونییاگون مییورد نأییییز

قرارگرفته اسو.
تزول  .2روشهای نزریس برای دانشآموزان با کمنوانی ذهنی

منبع
بنیییان)2018( ،؛ میویییتن برگیییر)2016( ،2؛ کویییو و
نوران)2012( ،3؛ برودر)2008( ،4
بنییان)2018( ،؛ کامییایونی)2017( ،5؛ میوییتن برگییر،
()2016؛ برودر)2008( ،؛ پی یا)2004( ،6
بنیییان)2018( ،؛ وود و شییییرز)2018( ،1؛ لسینیییگ،2
()2018؛ گییاردنر)2017( ،؛ میویییتن برگیییر)2016( ،؛

روشهای نزریس
نحویل نکویف
روش داربستی
روش آموزش منظم

1. Connell
2. Miltenberger
3. Klett & Turan
4. Browder
5. Camaioni
6. Pea
۳٦٦
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بییه نفییاو هییای درون فییردی و بییین فییردی اییین دانییشآمییوزان حسییا

باشییز

تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کمتوان ذهنی...

منبع

روشهای نزریس

برودر و هسکاران)2008( ،
بنیییان)2018( ،؛ کوسییین)2017( ،3؛ اوزوکچیییو 4و
هسکیییاران)2017( ،؛ میییوریس)2017( ،5؛ تیییین ،روش آمییییییییییوزش
هسکاران)2008( ،
دیویزسییییون)1994( ،6؛ واگیییین 7و هسکییییاران،
()2001؛ کییوکر)2002( ،؛ لییورن ،دپوییر و هییاروی
نرتسه به پژوه و حسین خانزاده)1391( ،

نیییییزریس نوسیییییط
هسساالن

پالینسییکار و کونییک)1992( ،8؛ لیییزرر)2000( ،9؛
لییورن ،دپو یر و هییاروی نرتسییه بییه پییژوه و حسییین نزریس دو تانبه
خانزاده)1391( ،
پرسییش  .4یافتییههییای پژوهشییی ،رویکردهییای ارزشیییابی از برنامییۀ درسییی بییرای
کودکان کمنوان ذهنی با نأکیز بر نوانسنزسازی شغوی را چگونه نبیین میکنز؟
از نظییر آیزنییر ( ،)1994فرآینییز ارزشیییابی بییهمنظییور نعیییین نحییوۀ عسوکییرد برنامییه و
نعیییین کارآمییزی و یییا ناکارآمییزی آن و کشییف دالیییل احتسییالی اسییو .ارزشیییابی
عسوکرد دانش آمیوزان در فرآینیز برنامیه و نعییین آنچیه دانیشآمیوزان ییاد گرفتیه ییا
نجربه کردهانز نیز ،بخشی از ارزشیابی برنامۀ درسی را نشکیل میدهز.
1. Wood & Shears
2. Leeming
3. Coleman
4. Özokcu
5. Morris
6. Davidson
7. Vaughn
8. Pallinesar & Klenk
9. Lederer
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()2016؛ میویییییتن برگیییییر)2016( ،؛ بیییییرودر و کارکردی
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اطالعییا

الزم بییرای ارزشیییابی برنامییۀ درسییی بییرای کودکییان کییمنییوان ذهنییی را

مینوان با اسیتفاده از روشهیای گونیاگونی گیردآوری کیرد کیه از تسویه راییجنیرین
این روشها مینوان به آزمیونهیای هنجیار  -مرتیع ،1آزمیونهیای میالک-مرتیع،2
آزمون های نشخیصیی ،3ارزییابی بیومشیناختی ،4ارزییابی مبتنیی بیر برنامیۀ درسیی،5
ارزیابی نسونه ی کیار ،نکیالیف خانیه ییا پوشیۀ کیار دانیشآمیوزان ،ارزییابی واقعیی،6
یافتییههییای بییهدسییوآمییزه (هییا

و النگییا2005 ،9؛ گانسییر )2010 ،10حییاکی از اییین

اسو کیه میؤثرنرین روش ارزشییابی بیرای دانیشآمیوزان کیمنیوان ذهنیی ،ارزشییابی
مالک مرتع اسیو .آزمیونهیای میالک مرتیع بیه روشینی سیلحی از م یار
نیاز که دانش آموزان بیا نیازهیای وییژه باییز بیه آن برسینز را مشیخ

میورد

مییکنیز .ایین

روش معوییم را از اینکییه نییزریس را از کجییا شییروع کنییز ،آگییاه میییسییازد و دقیقییا
مشخ

میکنز که دانشآموز چیه چییزی را میی نوانیز انجیام دهیز و چیه چییزی را

نسییینوانییز انجییام دهییز؛ هسچنییین از آنجییایی کییه در اییین روش مییالک حییز نسییوط
وتود دارد ،دقیقا مشخ

مییشیود کیه دانیشآمیوز کیمنیوان ذهنیی قیادر بیه انجیام

یک نکویف معیین اسیو ییا خییر .افیزون بیر میوارد بییانشیزه ،ایین روش بیازخورد
خییوبی بییرای پیشییرفو یییادگیری دانییشآمییوزان بییا نیازهییای ویییژه و اثربخشییی
روشهای آموزشی معوم فراهم میکنز.
در بیییین روشهیییای سییینجش میییالک مرتیییع ،روش سییینجش عسوکیییردی بیییرای
دانشآموزان کم نیوان ذهنیی بیه دالییل زییر از اهسییو و اولوییو بیشیتری برخیوردار
1. Norm- referenced tests
2. Criterion-referenced tests
3. Diagnostic tests
4. Ecological assessment
5. Curriculum-based assessment
6. Authentic assessment
7. Interactive assessment
8. Outcomes-based assessment
9. Hogg & Langa
10. Guenther
۳٦۸

Downloaded from cstp.khu.ac.ir at 13:13 +0330 on Sunday January 10th 2021

ارزیابی نعاموی ،7نحویل نکویف و ارزیابی مبتنی بر پیامز 8اشاره کرد.

تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کمتوان ذهنی...

اسییو ) 1 .نأکیییز بییر کاربسییو یعنییی سیینجش نوانییایی کییار بسییتن دانییش و
م ار هایی کیه دانیش آمیوزان بیا نیازهیای وییژه آموختیهانیز )2 ،نأکییز بیر سینجش
مستقیم یعنی سنجش یادگیری های دانیش آمیوزان بیا نیازهیای وییژه بیهطیور مسیتقیم
و در موقعیوهیای عینیی نیه فرویی )3 ،اسیتفاده از مسیائل واقعیی یعنیی اسیتفاده از
میشونز یا شبیه به آنها هستنز (سیف.)1387 ،
هسچنییین بییراودر 1و هسکییاران ( )2007نیییز نأکیییز میییکننییز کییه سیینجش بایییز ،بییر
انزازهگیری عسوکرد دانشآموزان با نیازهای ویژه نسرکز کنز.
در نأییییز مییوارد مییذکور ،گانسییر ( )2010معتقییز هسییتنز کییه روشهییای سیینجش
مبتنی بر عسوکرد برای دانیشآمیوزان بیا نیازهیای وییژه میؤثرنر و مناسی نیر هسیتنز؛
زیییرا انعلییافپذیرنرنییز ،روی نقییا قییو

دانییشآمییوزان نأکیییز میییکننییز ،بییرای

دانییشآمییوزان کییمنییوان ذهنییی فرصییوهییای برنامییهریییزی ،سییازماندهییی ،پییذیرش
مسئولیو نکیالیف محولیه و سینجش پیشیرفو خودشیان را فیراهم مییکننیز .در ایین
روش بهتای نسرکیز بیر آنچیه کیه دانیشآمیوزان کیمنیوان ذهنیی نسیینواننیز انجیام
دهنز ،بر آنچه که این دانشآموزان میی نواننیز انجیام دهنیز ،نسرکیز دارنیز و بیا انیواع
سبک های ییادگیری سیازگارنز و نییز میی نواننیز دامنیه وسییعی از نکیالیف ییادگیری
را بسیینجنز .هسچنییین روشهییای سیینجش مبتنییی بییر عسوکییرد ،بییاز پاسییخانییز و بییه
دانشآموزان اتازه میدهنیز نیا دانیش و م یار هیای بیشیتری را نشیان دهنیز .روش
یاد شزه ،بیرای معوسیان و دانیشآمیوزان کیمنیوان ذهنیی فرصیتی را فیراهم مییکننیز
کییه هییم در یییادگیری و هییم در سیینجش بییاهم مشییارکو داشییته باشیینز کییه اییین امییر
نییه نن ییا نصییویر روشییننییری از پیشییرفو دانییشآمییوز بییا نیازهییای ویییژه را فییراهم
میکنز بوکه به دانش آموزان با نیازهای وییژه نییز اتیازه میی دهیز نیا چگیونگی رشیز
کیفیییو کارشییان در طییول زمییان را ببیننییز .هسچنییین روشهییای سیینجش مبتنییی بییر

1. Browder
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مسائل و موقعیو هایی کیه در زنیزگی واقعیی دانیشآمیوزان بیا نیازهیای وییژه یافیو
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عسوکییرد ،مشییاهزه و ارزشیییابی عسوکییرد دانییشآمییوز کییمنییوان ذهنییی در نکییالیف
م سی که با زنزگی واقعی خارج از مزرسه مرنبط هستنز ،میپردازد.
افزون بر اینهیا ،سینجش عسوکیردی هیم بیرای هیزف نشخیصیی ،هیم بیرای هیزف
نکوینی و هم برای هیزف نراکسیی قابی ل کیاربرد اسیو؛ بنیابراین بیا نوتیه بیه دالییل
و شیییواهز ارائیییه شیییزه ،روش سییینجش عسوکیییردی میییؤثرین روش ارزشییییابی از
مینوانز هر یک از موارد ذکر شزه را استفاده کنز.
بح

و نتیجهگیری

اییین ملالعییۀ بییا هییزف نبیییین عناصییر برنامییۀ درسییی بییرای کودکییان کییمنییوان ذهن یی
آمییوزش پییذیر بییا نأکیییز بییر نوانسنزسییازی شییغوی طراحییی و نییزوین گردیییز ،بییزین
منظور بیا اسیتفاده از روش سینتز پژوهیی حاصیل از  63پیژوهش میرنبط کیه شیرایط
ورود بییه ملالعییه را داشییتنز مییورد بررسییی قییرار گرفییو؛ اولییین هییزف آرمییانی
شناساییشزه رشز هسهتانبیۀ کودکیان کیمنیوان ذهنیی بیود .طبیق نظیر لیورمن ،دپویر
و هیاروی ( )1391هییزف آمییوزشوپییرورش کودکییان کیمنییوان ذهنییی ،ارائییه الگییویی
اسو که بر اسا

آن هر کس بتوانز بیهطیور هسیهتانبیه رشیز کنیز و در حیوزههیای

گونییاگون آمییوزش ببینییز و فییراهم کییردن مسییتسر امکانییا

آموزشییی ،پرورشییی،

اتتساعی و رفاهی در شرایط عادی بیرای نسیامی افیراد ،اعیم از عیادی ییا معویول ،بیه
منظور رسیزن به رشیز هسیهتانبیه نیا حیزاکنر نیوان و رفییو و احتیرام بیه انسیان،
حرمو انسان و حقوق انسیانی را تیزو اهیزاف آمیوزشوپیرورش کودکیان کیمنیوان
ذهنی اسو (لورمن ،دپور و هاروی ،نرتسه به پژوه و خانزاده.)1391 ،
در ملالعا

گوناگون متخصصیان رشیز هسیهتانبیۀ کیودک کیمنیوان ذهنیی را میورد

نأکیییز قییرار دادهانییز (بنییان2018 ،؛ گییاردنر2017 ،؛ انجسیین نییزوین برنامییه درسییی،
2011؛ منگال2009 ،؛ لورن ،دپور و هاروی.)1391 ،
دومین هزف کوی شناساییشزه برقیرار نسیودن روابیط مفییز و میؤثر بیا دیگیران بیود،
در زنییزگی و روابییط اتتسییاعی پییذیرش مسییئولیوهییای متقابییل و حسیین ایفییای
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آموختههای دانشآموزان کمنوان ذهنیی اسیو؛ امیا بیه نناسی

محتیوا و هیزف معویم

تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کمتوان ذهنی...

و ییایف مربوطییه مسییتوزم برقییراری روابییط مفییز و مییؤثر فیییمییابین افییراد میییباشییز.
نقش نعویم و نربییو در نشیری روابیط سیازنزه و آموزنیزه بسییار م یم مییباشیز در
ای ین می یان چگییونگی برقییراری روابییط متقابییل و ملوییوج ب یین کودک یان بییا نییانوانی
هوشیی و افیراد خیانواده و آحیاد تامعیه از اهسییو بسیزایی برخیوردار اسیو .اولییاء
بر ع زه دارنز .ایین روابیط کیامال متقابیل بیوده و در نحقیق بخشییزن بیه ایین هیزف
و برقییراری ارنبییا و روابییط مفیییزنر فیییمییابین ،مسییئولیو سیینگینی بییر دوش افییراد
تامعه بهویژه اولیای امور آموزشوپرورش میباشز (افروز.)1391 ،
در ملالعا

گوناگون متخصصیان برقیرار نسیودن روابیط مفییز و میؤثر بیا دیگیران را
(انییوایس2018 ،؛ پینگییل2013 ،؛ انجسیین

مییورد نأکیییز قییرار دادهانییز
نزوین برنامه درسی2011 ،؛ افروز.)1391 ،

سییومین هییزف کوییی شناسییاییشییزه پییذیرش مسییئولیو اتتسییاعی بییود ،احسییا
مسییئولیو و ایفییای و ییایف ناشییی از آن الزمییۀ اولیییه زنییزگی و فعالیییو فییردی
اتتسییاعی اسییو .اولیییاء و مربیییان کودکییان کییمنییوان ذهنییی میییبایسییتی عویییرغم
نارسییائیهییای تسییسی و ذهنیی کودکییان آنییان را بییه مسییئولیو اتتسییاعی خییود آگییاه
نساینییز ،ب یه صییرف اینکییه فییردی دارای نییانوانی هوشییی اسییو از پییذیرش مسییئولیو
اتتساعی نسینوانز و نسیباییز معیاف گیردد .در نحقیق ایین هیزف رفتیار صیادقانه و
واقییعگرایانییه پییزران و مییادران بییا کودکییان از اوایییل طفولی یو و کییودکی بس ییار م ییم
میباشز؛ زیرا شیروع مزرسیه ،آغیاز اولیین نجیارج اتتسیاعی و تیزی کیودک بیوده
و مسئولیو و پیذیرش مسیئولیو اتتسیاعی حتیی در سیادهنیرین نعرییف خیود معنیا
پی یزا میییکنییز .در ملالعییا

گونییاگون متخصصییان پییذیرش مسییئولیو اتتسییاعی را

مییورد نأکیییز قییرار دادهانییز (پینگییل2013 ،؛ انجسیین نییزوین برنامییه درسییی2011 ،؛
برونل و هسکیاران2010 ،؛ م یان1991 ،؛ لیورمن ،دپویر و هیاروی نرتسیه بیه پیژوه و
حسین خانزاده.)1391 ،
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و مربیان کودک در نحقیق بخشییزن بیه ایین هیزف رسیالو و و یایف بسییار م سیی
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چ ارمین هیزف کویی شناسیاییشیزه کفاییو اقتصیادی کودکیان بیود ،ویرور

نییل

بییه خودکفییایی اقتصییادی و زنییزگی غیییر انکییالی بییرای هسییه افییراد کییامال روشیین
میباشیز .نحقیق ایین هیزف یعنیی کفاییو اقتصیادی بیرای کودکیان و دانیشآمیوزان
نییانوانی هوشییی از اهسیییو بسییزایی برخییوردار اسییو .ای ین هییزف و روشهییای نی یل
بیزان هسیواره در برنامیهرییزیهیای آموزشیی کودکیان اسیتننایی میورد نوتیه خیا
کودکییان کییمنییوان ذهنییی را مییورد نأکیییز قییرار دادهانییز (انییوایس2018 ،؛ پینگییل،
2013؛ انجسن نیانوانیهیای هوشیی و رشیزی آمریکیا ،نرتسیه بیه پیژوه و دالورییان،
1395؛ کوزهگر.)1387 ،
برای رسیزن به چنین اهیزافی طبیق نظیر متخصصیان محتیوای نظیری و عسویی بیرای
دانییشآمییوزان کییمنییوان ذهن یی طییوری ارائییه گییردد کییه مشییتسل بییر م ییار هییای
کییارکردی متناس ی

بییا سیین آنییان باشییز کییه در بافییوهییای طبیعییی تامعییه وییروری

هسیییتنز (دانسیییو 1و هسکیییاران2006 ،؛ کیییالینز 2و هسکیییاران)2010 ،؛ در واقیییع
محتوای میؤثر بیرای برنامیۀ درسیی دانیشآمیوزان کیمنیوان ذهنیی ،محتیوایی اسیو
کییه بییر اسییا

رویکییرد بییومشییناختی گییزینش شییود و در برگیرنییزۀ م ییار هییای

کارکردی متناس

با سن دانشآمیوز کیمنیوان ذهنیی باشیز کیه در بافیوهیای طبیعیی

تامعه ویروری هسیتنز (هستیی عوسیزارلو و شیجاعی .)1396 ،بیا نوتیه بیه ملالی
ذکرشزه انتظیار مییرود معوسیان کودکیان کیمنیوان ذهنیی بیا نوتیه بیه ویژگییهیای
محتوای ذکرشزه در سؤال دوم؛ م یار هیای کیارکردی متناسی
را متناس

بیا سین دانیشآمیوز

با بافوهای طبیعی تامعه ارائه دهنز.

بیا اییین وتییود اگییر هییزفهییا و محتییوای برنامییه درسییی در ب تییرین و ملوییوجنییرین
ووییع نیییز طراحییی و نییزوین شییود ،ثسربخشییی آنهییا بییه مجسوعییه فعالیییوهییای

1. Dunst
2. Collins
۳۷۲
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قرار مییگییرد (افیروز .)1391 ،در ملالعیا

گونیاگون متخصصیان کفاییو اقتصیادی

تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کمتوان ذهنی...

نظام یافته معویم و دانیشآمیوزان و در واقیع راهبردهیای نیزریس و ییادگیری بسیتگی
دارد (موکی.)1387 ،
راهبردهیییای نیییزریس و ییییادگیری نقیییش کوییییزی در اتیییرا و کیییارآیی برنامیییۀ
درسیییی دارد؛ از آنجیییایی کیییه نفیییاو هیییای

درون فیییردی و مییییان فیییردی در

نسینوانز توابگوی نیازهیای هسیهتانبیۀ آنهیا باشیز ،بنیابراین معوسیان میینواننیز بیا
نوتییه بییه امکانییا

و واقعیییوهییای موتییود از روشهییای نییزریس نحویییل نکویییف؛

روش داربسییتی ،روش آمییوزش میینظم؛ روش آمییوزش کییارکردی ،نییزریس نوسییط
هسسییاالن و نییزریس دوتانبییه میینواننییز اسییتفاده کننییز؛ بنییابراین ،معوییم بایییز انییواع
روشهییای ذکرشییزه را بییا یکییزیگر نرکی ی

کنییز و روشهییای متناس ی

را بییه کییار

گیییرد؛ هسچنییین معوسییان مییینواننییز بییا نوتییه بییه شییرایط و موقعیییو و امکانییا
موتییود از روشهییای ارزشیییابی هنجییار  -مرتییع ،آزمییونهییای مییالک-مرتییع،
آزمییونهییای نشییخی

 ،ارزیییابی بییومشییناختی ،ارزیییابی مبتنییی بییر برنامییۀ درسییی،

ارزیابی نسونیه ی کیار ،نکیالیف خانیه ییا پوشیۀ کیار دانیش آمیوزان ،ارزییابی واقعیی،
ارزیییابی نعییاموی ،نحویییل نکویییف و ارزیییابی مبتنییی بییر پیامییز اسییتفاده کننییز .بییا اییین
وتود؛ سنجش عسوکیردی هیم بیرای هیزف نشخیصیی ،هیم بیرای هیزف نکیوینی و
هییم بییرای هییزف نراکسییی قابییل کییاربرد اسییو؛ بنییابراین بییا نوتییه بییه اینکییه در
ارزشیابی برنامۀ درسی برای کودکیان کیم نیوان ذهنیی بیا هیزف نوانسنزسیازی شیغوی
نأکیز بر کاربسیو ،نأکییز بیر سینجش مسیتقیم ،اسیتفاده از مسیائل واقعیی مییباشیز؛
بنیابراین روش سینجش عسوکییردی هسیراه بیا ارزشیییابی میالک مرتیع مییؤثرین روش
ارزشیابی از آموختههای دانشآموزان کمنیوان ذهنیی میینوانیز باشیز؛ بیا ایین وتیود
معوسییان مییینواننییز از روشهییای ارزشیییابی هنجییار  -مرتییع ،مییالک-مرتییع،
آزمییونهییای نشییخی

 ،ارزیییابی بییومشییناختی ،ارزیییابی مبتنییی بییر برنامییه درسییی،

ارزیابی نسونیه ی کیار ،نکیالیف خانیه ییا پوشیۀ کیار دانیش آمیوزان ،ارزییابی واقعیی،
ارزیییابی نعییاموی ،نحویییل نکویییف و ارزیییابی مبتنییی بییر پیامییز بییه نناس ی

محتییوا و
۳۷۳
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دانییشآمییوزان کییمنییوان ذهنییی بسیییار زیییاد اسییو ،در نتیجییه یییک روش نییزریس
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هزف استفاده کنیز .تیزول ذییل بیر اسیا

نرکیبیی از ملالعیا

سینتز شیزه در ایین

پییژوهش ننظیییم و در آن ،شییرایط ملوییوج بییرای عناصییر چ ارگانییه برنامییۀ درسییی
برای کودکان کمنوان ذهنی با در نظر گرفتن نوانسنزسازی شغوی آمزه اسو.
تزول  .3طبقهبنزی اهزاف ،محتوا ،روش نزریس و روشهای ارزشیابی برای کودکان کمنوان
ذهنی با نأکیز بر نوانسزسازی شغوی

رشییییییییز
هسییهتانبییه
کودکان
برقیییییییرار
نسیییییییودن
روابط مفییز
و مییؤثر بییا
دیگران
پییییییذیرش
مسییییئولیو
اتتساعی

کفایییییییو
اقتصادی

منابع

۳۷٤

نأکیز مباحی نظیری و نرکیبییییییی از روش
روش سیینجش عسوکییردی
عسوییی بییرای کودکییان هیییییای نیییییزریس
هسراه با ارزشییابی میالک
کمنوان ذهنی بیه رشیز وابسییته بییه موقعیییو
مرتع
و شرایط
هسهتانبه کودکان
نأکیز مباحی نظیری و
عسوییی بییرای کودکییان نرکیبییییییی از روش
روش سیینجش عسوکییردی
کیییمنیییوان ذهنیییی در هیییییای نیییییزریس
هسراه با ارزشییابی میالک
کسک به برقیرار نسیودن وابسییته بییه موقعیییو
مرتع
روابط مفییز و میؤثر بیا و شرایط
دیگران
نأکیز مباحی نظیری و
نرکیبییییییی از روش
روش سیینجش عسوکییردی
عسوییی بییرای کودکییان
هیییییای نیییییزریس
هسراه با ارزشییابی میالک
کیییمنیییوان ذهنیییی در
وابسییته بییه موقعیییو
مرتع
کسیییک بیییه پیییذیرش
و شرایط
مسئولیو اتتساعی
نأکیز مباحی نظیری و
نرکیبییییییی از روش
روش سیینجش عسوکییردی
عسوییی بییرای کودکییان
هیییییای نیییییزریس
هسراه با ارزشییابی میالک
کیییمنیییوان ذهنیییی در
وابسییته بییه موقعیییو
مرتع
کسییییک بییییهکفاییی یو
و شرایط
اقتصادی
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اهییییییزاف
کالن

محتوا

روش نزریس

رویکردهای ارزشیابی

تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کمتوان ذهنی...

افییروز ،غالمعوییی ( .)1391مقزمییهای بییر روانشناسییی و آمییوزشوپییرورش کودکییان
استننایی ،انتشارا

سیام.

دانشگاه ن ران ،چا

انجسیین نییانوانیهییای هوشییی و رشییزی آمریکییا ( .)2010نییانوانی هوشییی نعریییف،
طبقهبنزی و نظیامهیای حسیایتی (وییرایش ییازدهم) .نرتسیۀ احسیز بیه پیژوه و مونیا
بشیاورد ،سییسین ( .)1382ارزشییابی از برنامیههیای آمیوزشوپیرورش دانیش آمیوزان
دارای اختالال

رفتاری .پژوهش در حیله کودکان استننایی.13-38 ،1 ،3 ،

بنیی اسییز ،محسییود ( .)1383بررسیی ووییعیو آموزشیی دورۀ م ییار هییای حرفییهای
پسران و دختیران کیمنیوان ذهنیی اسیتان کرمیان و راههیای نوسیعه عسویی آن (تویز
 .)3چکیزه نحقیقا

آموزش فنی حرفهای ،ن ران وزار

آموزشوپرورش.

ب راد ،ب نام ( .)1382حرفهآموزی بیه دانیش آمیوزان کیمنیوان (آمیوزش م یار هیای
حرفهای) .ن ران سازمان آموزشوپرورش استننایی کشور.
ب ییراد ،ب نییام ( .)1384محتییوای آموزشییی آمییادهسییازی کودکییان کییمنییوان ذهنییی
آمییوزش پییذیر درزمینییۀ م ییار هییای زنییزگی مسییتقل از دیییزگاه معوسییان و والییزین،
پژوهش در حیله کودکان استننایی؛ سال پنجم.3 ،
حسیینی ،مینییا ( .)1383بررسییی شییاخ

هییای تریییان نحصیییوی دانییش آمییوزان

کیمنیوان ذهنیی دورۀ م یار هیای حرفیهای در سیال نحصییوی  79-80الیی ،82-83
پایاننامه کارشناسی ارشز ،دانشکزه روانشناسی و عووم نربیتی ،دانشگاه ن ران.
دهقییانی ،مرویییه؛ امیییزیان ،فرانییک؛ اصییغری ،فرینییاز ( .)1395ارزشیییابی از فرآینییز
یییاددهی -یییادگیری ،سییازمانزهی ،نحقییق اهییزاف و محتییوای برنامییه درسییی دوره ی
پیش دبستانی کم نوان ذهنیی میزل هامونیز ،فصیونامه پیژوهش هیای برنامیه درسیی،
.101-122 ،2 ،6
سیف نراقیی ،میریم؛ و نیادری ،عیز اهلل ( .)1395روانشناسیی کودکیان عقی مانیزه
ذهنی و روشهای آموزش آنها (چا

دهم) .ن ران انتشارا

سسو.

۳۷٥
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دالوریان ( .)1395ن ران انتشارا

دانشگاه ن ران.
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سیییف ،عوییی اکبییر ( .)1387انییزازهگیییری ،سیینجش و ارزشیییابی آموزشییی .چییا
بیسو و هشتم .ن ران نشر دوران.
شییریفی تنییزانی ،حسیزروییا؛ غبییاری بنییاج ،بییاقر ( .)1394بررسییی و شناسییایی
م ار های میورد نییاز بیرای آمیادگی شیغوی دانیش آمیوزان بیا کیمنیوانی ذهنیی در
دورۀ پیش حرفهای ،فصونامه نعویم و نربیو استننایی.40-49 ،8 ،15 ،
عسییومی دانییش آم یوزان عق ی مانییزه ذهن یی آمییوزش پییذیر ،ن ییران طییر پژوهشییی
سازمان آموزشوپرورش استننایی.
کییوزهگییر ،ری یف ( .)1387نقییش م ییار

هییای اتتسییاعی در زمینییه سییازی بییرای

اشتغال .نعویم و نربیو کودکان استننایی .82
لییورمن ،نیییم؛ دپوییر ،تییوان؛ هییاروی ،دیویییز ( .)2005آمییوزش فراگیییر راهنسییای
عسوی در حسایو از یادگیرنیزگان بیا نوانیاییهیای گونیاگون .نرتسیۀ احسیز بیهپیژوه
و عباسعوی حسینخانزاده ( .)1391ن ران انتشارا

دانشگاه ن ران.

مییارش ،کییالین تِییی ( .)1387پییژوهش نوفیقییی سیینتزپژوهی ،در شییور  ،ادمونییز
سییی ( )1387روش شناسییی ملالعییا

برنامییه درسییی ،نرتسییه محسییود م رمحسییزی

و هسکاران( .ن ران سسو).
موکییی ،حسیین ( .)1387مبییانی برنامییهریییزی درسیییامییوزش متوسییله .چییا

هفییتم.

ن ران سسو.
هستییی عوسییزارلو ،قربییان؛ بییه پییروژه ،احسییز؛ افییروز غالمعوییی؛ غبییاری بنییاج ،بییاقر؛
موسیی پیور ،نعسیواهلل ( .)1391طراحیی راهنسیای برنامیهی درسیی م یار هیای
پیییش حرفییهای بییرای دانییش آمییوزان بییا نییانوانی هوشییی در دورۀ ابتییزایی.
پژوهشهای برنامه درسی.1-30 ،1 ،2 ،
هستیییی عوسیییزارلو ،قربیییان؛ شیییجاعی ،سیییتاره ( .)1396برنامیییه درسیییی بیییرای
دانشآموزان با نیازهای ویژه (چا

۳۷٦

سوم) .ن ران انتشارا

آوای نور.
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شیی رامی ،عوییی؛ متقیییانی ،روییا .)1377( .ارزشیییابی مقییزمانی از دورۀ م ییار هییای

...تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کمتوان ذهنی

 بررسییی نییأثیر آمییوزش م یار هییای حرفییهآمییوزی در.)1383(  محسیز،هستیی
 دانشیکزه، پاییاننامیه کارشناسیی ارشیز.اشیتغالزاییی بیرای افیراد کیمنیوان ذهنیی
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. دانشگاه ن ران،روانشناسی و عووم نربیتی
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